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AKP yönetİmİ AltındAKİ medyA dünyAsı

Hapishanelerdeki gazeteciler…- 

Mahkeme önlerinde Gazeteciler…- 

İşten çıkarılan ve programları yasaklanmış gazeteciler…- 

Yüksek para cezaları ve yandaş medyanın oluşumu…- 

AKP-Yönetim dönemi süresince öldürülen gazeteciler…- 

AKP, 2002 seçimlerini kazandığında Medya’ya kendi 
istediklerini yazdırma konusunda hiç acele etmedi. Öncelikle, 
başlangıç olarak resmî – sağ görüşlü TRT Televizyonunu 
daha sonra diğer bazı Televizyon programlarını tehdit etti 
ve yasaklar koydu.

AKP bunları gerçekleştirirken, durumu inceden inceye 
araştırdı ve bir taraftan da toplumdan, kuruluşlardan ve 
Medya’dan gelecek olası tepkileri dikkatle izledi. Ciddiye 
alınacak bir tepki ve bir karşı gelme olmadığında, Medya 
operasyonu başladı. Kimileri, gazeteciğini ve televizyon 
programlarını mesleki gerekliliklere göre yerine getirmeyi 
kendilerine amaç edinmişlerdi. AKP karşıtları çeşitli 
önlemlerle bastırdı, tecrit edildi; işlerinden çıkmaya teşvik 
edildiler veya yasal olmayan gizli dinlemeler ve Polis 
malumatları vasıtasıyla tutuklandılar ve Silivri’ye teslim 
edildiler.
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4 AKP karşıtı televizyon Kanalı sahibi,

Dr. Doğu Perinçek - (Ulusal Kanal) ve İşçi Partisi Genel 
Başkanı,

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi - (Kanal B),

Tuncay Özkan - (BİZ tV) ve

Mustafa Özbek - (ARt)

Ergenekon – Soruşturması kapsamında yakalandı tutuklandı ve 
Silivri-Cezaevinde konuldular.

TRT kanalında uzun yıllardı televizyon programları yapan - 
Ertürk Yöndem, Baki Özilhan, Seynan Sezgi ve Banu Avar’ın 
programları, Star TV’den Ruhat Mengi, Erhan Göksel ve 
Flash TV’den Yılmaz Tunca’nın programları gibi durduruldu.

7 Başbakanlık muhabiri, Başbakanlık baskısına karşı koydu; - 
bazıları baskı yüzünden işten çıkarıldı.

AKP 2007, seçimlerinde %47 oy aldıktan sonra, Emin - 
Çölaşan’ın Hürriyet Gazetesi’ndeki köşe yazılarına son 
verildi.

Tuncay ÖzkanDr. Doğu Perinçek Prof. Dr. Mehmet Haberal Mustafa Özbek
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Bu arada 3 gazeteci hayatını kaybetti.

Hrant dink-  (AGOS Gazetesi) 19 Ocak 
2007 günü öldürüldü.

İsmail Cihan Hayırsevener-  (Güney 
Marmara Yaşam Gazetesi – Marmara TV) 
silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

engin Ceber-  (Yürüyüş Dergisi) bir basın 
açıklaması sonrası tutuklandı; iddiaya 
göre işkenceye maruz kaldı ve 10 Ekim 
2008 tarihinde öldü.

AKP 2007 seçimlerinde %47 aldığında, bazı 
medya kuruluşlarının sahipleri değişti.

AtV ve sabah tmsF (tasarruf mevduatı sigortala Fonu) tarafından 
satışa çıkarıldı.

Başbakan Erdoğan’ın damadının CEO olarak çalıştığı Çalık Grubu, 
Sabah ve ATV’yi 1,1 milyar Amerikan Dolarına satın aldı.

Çalık Grubu ödemeyi devlet bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank’tan 
çektikleri 750 milyon Amerikan Doları tutarındaki kredi ile yaptı.

Krediler çok düşük faiz oranlarıyla hesaplı şartlarda verildi ve 
tartışmalı teminatlara dayandırıldı.

Hrant Dink

Engin Ceber
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tuncay özkan- ’ın Kanaltürk Televizyonu, Tayyip Erdoğan’ın 
ve AKP’nin en büyük destekçilerinden olan Akın İpek’in 
Koza Grubu’na satıldı.
Bu arada AKP’yi açıktan destekleyen, ATV, Kanal 7, Samanyolu 
TV, Yeni Şafak, Zaman, Vakit, Bugün, Star, Sabah ve TRT’nin 
de aralarında bulunduğu bir dizi yandaş medya oluşturuldu; 
bu oluşum vergi ve medyanın yönlendirilmesi konularında 
büyük yetkiye sahip oldu.

Bugünlerde 4. Güç olarak adlandırılan medya gücü, Hükümet 
medyası olarak değişime uğradı.

AKP Hükümeti ve Başbakan, kendisini açıktan destekleyenlere 
ve kendi tarafında olan medya ile yetinmiyor; aynı zamanda 
AKP karşıtlarına ve kendilerini hükümete karşı savunmayı 
deneyenlere de baskı uyguluyor.

Başbakan erdoğan 2008 yılında doğan Grubu gazetelerine - 
bir ambargo uygulamak istedi ve vatandaşlara bir çağrıda 
bulundu: “…Bu gazeteleri almayın.”

Bu süreçte Doğan Grubu’na karşı, hisse senetleri ve vergi - 
saymanlığı konularında usulsüzlüğü gerekçe göstererek 2,5 
milyar Amerikan Doları tutarında vergi cezası uygulandı.

Bu ceza, türkiye tarihinde bir gruba veya bir işletmeye 
karşı kesilen en büyük para cezası idi.

Hürriyet Gazetesi’nin (Doğan Grubu’nun en etkili - 
gazetelerinden) en çok okunan köşe yazarlarından 

Bekir Coşkun baskılara dayanamadı ve Hürriyet 
Gazetesindeki işinden ayrıldı.

* Doğan Grubu’na karşı yürütülen baskı, yıldırma 
ve yok etme kampanyası, köşe yazarı emin Çölaşan 
ve Bekir Coşkun’un işten çıkarılmalarıyla da son 
bulmadı.Emin Çölaşan
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2010 yılının ilk günlerinde ertuğrul özkök, 20 yıl Başyazar olarak 
çalıştığı Hürriyet Gazetesi’ndeki işinden istifa etti.

Aydın doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden 
ayrılmamıştı. Bu yüzden AKP, medya dünyasındaki karşıtlarını 
güçsüzleştirme ve kendi tarafına çekme durumunu somut bir 
başarı olarak kayda geçti (diğer kurum ve kuruluşlarda da bu durum 
aynıydı).

Dünya tarihinde de birçok baskı rejimi örnekleri olmasına rağmen, 
AKP’nin “Gelişen Demokrasi” kamuflajı altına gizlenmiş, basın 
özgürlüğünü kısıtlayan ve gerçeği yok eden ve çoğulculuğu engelleyen 
tutumu Türkiye’den başka bir yerde görülmemiştir veya sükût ile 
kabullenilmemiştir. Farklı renkler ve karakter özelliklerine rağmen 
Salazar Portekizi, Franco İspanyası, Marco Filipini, Mussolini İtalyası, 
Hitler Almanyası gibi en kötü örnekler bile akla gelmemektedir.
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Bazı zayıf seslerin dışında, Türkiye de ne olup bittiği ve neden 
Medya’nın bu denli baskı altında olduğu soruları sorulmadı.
AKP baskıyı artırdı.

26.10.2010 tarihinde Başbakan ve AKP Genel Başkanı Recep tayyip 
erdoğan partisinin “İl Başkanlığı Toplantısında” kürsüye çıktı ve 
Medya patronlarına “Maaşlarını ödüyorsunuz, yazarlarınıza sahip 
çıkın, benden bir şey beklemeyin” diyerek seslendi ve devam etti:

-“medya patronlarına sesleniyorum. ne yapmam gerektiğini bana 
sen söyleyemezsin, o köşe yazarı, ben onları dizginleyemem.”

…onun yerine şunu söylemelisin: “Ülkede gerginlik yaratmaya, 
ekonomiyi birbirine katmaya biz izin vermeyiz. Sen onlara köşe yazısı 
yazması için maaş ödüyorsun; yarın sızlanmaya gelirsin, sızlanmak 
için hakkın olmaz…”

…” Medya patronları şikâyet etmezken ve AKP Hükümetine daha 
çok uyum sağlamaya çalışırken, Başbakan ve AKP Genel Başkanı 
Recep tayyip erdoğan 02.03.2010 tarihinde Parlamentodaki AKP 
Grup toplantısında bir kere daha “Köşe yazarlarınızı işten çıkarın” 
çağrısında bulundu.

…” Benim sözlerimin muhatabı, birinci derecede Medya patronlarıdır. 
Biz o patronlara şu yazarını beğenmiyorum onu at, şu yazarını 
beğeniyorum onu tut demedim ki, demiyorum ki.
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…Bu patronlar bizi ziyaret ederlerdi; zaman zaman hala da edenleri 
var. “İstikrar sayesinde işlerimiz iyi gidiyor ve bu dönemde iyi para 
kazandık. Tansiyonu düşürmek istiyoruz” derlerdi.

Ben de her defasında kendilerine şunu söylüyorum: “Bunu bana 
değil, her küçük konuyu abartılı başlıklarla skandal haline getiren ve 
toplumda kötümser bir hava yaratan kendi çalışanlarınıza söyleyin” 
diyorum.

O zamanda bana verdikleri cevap: “Haklısınız ama biz bunlara 
sözümüzü geçiremiyoruz”.

Bir medya patronunun kendi gazetesinin yazarından, çizerinden, 
kendi televizyonunun sunucusundan benim gibi sizin gibi şikâyet 
etmeye hakkı yoktur. O kadroyu sen oluşturuyorsun. Gazetenin 
yayın politikasını sen belirliyorsun.

O yayın politikasına uymayan adam orada nasıl durur?
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Bir dükkân açıyorsun, şirket açıyorsun. Şirketi batırmak için elinden 
ne geliyorsa onu yapan bir yöneticiyi orada tutar mısın?

İyi çalışmayan bir tezgâhtarı orada tutar mısın?

Hemen ertesi gün kapının önüne koyarsın. Efendim ama “medyada 
böyle değil, basın dünyasında böyle değil”.

Nasıl böyle değil?

Aynen öyle.

Hepsine, “Lütfen gelip bizimle bunu konuşmayın, bizden isim de 
istemeyin” demişimdir.

Hiçbir medya patronu, Başbakan bana şu yazarını at demiş, 
diyemez.

…” Gelip bana şikâyet etme. Dükkân senin dükkânın, nasıl biliyorsan 
öyle yap…”

Patronlar AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan’ın Anayasa 
değişikliği kampanyası boyunca “bertaraf olmak” veya “şikâyet 

etmemek” için ne dediyse yaptılar, yani 
sansürlendiler ve insanlar işten çıkarıldı.

Daha önce de Mine G. Kırıkkanat’ın kaleme aldığı 
makalesinde, Başbakan Erdoğan’ın karısı Emine 
Erdoğan’ı eleştirdiğinden dolayı sansüre uğradığı 
gibi.

3 Eylül 2010, yani referandumdan 9 gün önce, 
köşesinde yazıları hiç görülmedi.

Hürriyet’e uygulanan baskılardan dolayı 
Habertürk’e geçen Bekir Coşkun, 9 Eylül günü 
okurlarıyla son kez bir araya geldi.

Mine G. Kırıkkanat

Bekir Coşkun
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10 Eylül günü Bekir Coşkun’un yazısı yayımlanmadı. Bekir Coşkun’un 
referandumdan 3 gün önce yazı yazması yasaklandı, referandum 
sonuçları 14 Eylül’de %58 “Evet” olarak açıklandıktan sonra işten 
çıkarıldı. Medya dünyası için bu Referandumun ilk acı meyvesi 
Bekir Coşkun’un köşesinde yazamayacak olması ve işten çıkarılması 
idi. AKP Hükümeti boyunca yazarlar, çizerler, gazeteciler, Türk 
medyasının televizyon çalışanları sıklıkla polise ifade verdiler ve 
mahkemeye teslim edildiler.

turan özkan, tijen Arık ve necla sönmez tarafından CHP – İletişim 
Koordinatörlüğü işbirliği ile hazırlanan rapora göre, 2002 yılında, AKP 
yönetimine geçtiğinden beri aralarında Hrant Dink’in de bulunduğu 
toplam 3 gazeteci öldürüldü; bu güne kadar gazetecilere 700 dava 
açıldı ve şu anda hapishanelerde 48 gazeteci bulunmakta.

(EK-1) AKP Hükümetinin çizdiği bu negatif resim ve özellikle 
gazeteciler için uygulanan tutukluluk durumları başkalaşımı, gazeteci 
meslek birlikleri tarafından da eleştirilmektedir. (EK-2)
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“GAZeteCİleRe öZGüRlüK PlAtFORmU”

(GAZETECİ CEMİYETLERİ) 24 EYLÜL 2010 (18 AĞUSTOS 2010) 
TARİHLERİNDE TGC (TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ) AŞAĞIDAKİ 
DEKLARASYONU YAYINLAMIŞTIR.

GAZETECİ CEMİYETLERİ ORTAK AÇIKLAMASINDA, (“GAZETECİLERE 
ÖZGÜRLÜK PLATFORMU” ADI İLE) GAZETECİLERİN AKP HÜKÜMETİ 
TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TUTUKLAMALARI KINADI. AYNI 
AÇIKLAMADA SOMUT OLARAK HAPİSHANELERDEKİ GAZETECİLERİN 
YALNIZ OLMADIĞI VURGULANDI. AÇIKLAMA ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

“Türkiye’de şu anda birçok gazeteci ve basın mensubu hapishanelerde 
tutuklu bulunmaktadır. Bu tutukluluk süresi dışında gazetecilere 
700’den fazla ceza ve tazminat davaları mahkemece görülecektir. 
Gazetecileri mesleklerini icra etmekten alıkoyan bu hapis cezaları, 
Türkiye’deki basın özgürlüğünü tehdit etmektedir. Ergenekon süreci 
ile bağlantılı 6 gazeteci Silivri de mahkemeye verilmiştir. Hepsi de 
soruşturma süreci başladığından beri tutuklu bulunmaktadırlar. 
Savcılar, soruşturmalarını tamamlamışlardır, kanıtlar toplanmış ve 
yazılı iddianame hazırlanmıştır. Dava açılmıştır, duruşmalar devam 
etmektedir. Mahkeme başkanı onayladığı halde gazetecilerin serbest 
bırakılma dilekçeleri sürekli geri çevrilmektedir. Bazı gazetecilerinin, 
şimdiye dek 2 yıldan fazla bir süredir tutuklu halinin artık bir önlem 
değil, bir ceza aracı olduğu açıktır.
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Belki mahkeme yargılama sonucunda mustafa Balbay, tuncay 
özkan, deniz yıldırım, Ufuk Akkaya, Hikmet Çiçek, emcet Olcaytu 
ve ergun Poyraz aklanacak, ancak şu an itibarı ile uzun zamandır 
tutuklu bulunmaktadırlar, belki de 8 – 10 yıl en yüksek cezayı 
alacaklar.

Bu olayı “Hukuk Devleti” ve “Hukukun üstünlüğü” olarak adlandırıp 
haklı çıkmaya çalışanlara hatırlatmak isteriz.

Türkiye tarihinin hiçbir döneminde, 33 yıl süren Abdülhamit’in 
diktatörlük dönemlerinde, 
İstiklal Mahkemelerinin 
kurulduğu, Takrir-i Sükûn 
kanununun uygulandığı tek 
partili dönemde ve Demokratik 
Partilerde bile gazeteciler, 
Ergenekon soruşturmasında 
olduğu gibi bu kadar uzun süre 
tutuklu bulunmamışlardır.

Mustafa Balbay
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Gazetecilik açısından benzer bir yargılama süreci sadece 12 
Eylül 1980’de darbe dönemlerinde Barış Derneği’ne karşı 
gerçekleştirilmiştir, hükümetin her fırsatta eleştirdiği bir dönemdir 
ve şimdi bunun intikamı alınmaktadır.

Birey özgürlüğü temel özgürlüktür. 1982 Anayasası, Madde 17/9’a 
göre; tutuklu, tahkikat veya adli kovuşturma sürerken makul bir 
zamanda mahkeme önüne çıkarılmayı veya tahliyesini yasal olarak 
talep edebilir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 5. ve 6. maddelerinde birey 
özgürlüğü kapsamlı bir biçimde koruma altına alınmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına uygun bir uygulama 
bekliyoruz. Açık olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına 
karşı olan tüm bu tutuklamaların iptalini talep ediyoruz.

Gazeteci arkadaşlarımız yalnız değildir ve yalnız bırakılmayacaktır.

Basın meslek kuruluşları adına kamuoyunun bilgisine saygıyla 
sunulur.
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Orhan erinç
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

ercan İpekçi
Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı

Atilla sertel
Basın Komisyonu Başkanı

Oktay ekşi
Basın Komisyonu Başkanı

Ferai tınç
Basın Kuruluşları Derneği Başkanı

nazım Alpman
Çağdaş Gazeteciler Derneği adına

yılmaz Karaca
Basın Vakfı Başkanı 

nail Güreli
TGC Basın Senatosu Başkanı

sibel Güneş
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri

Ali ekber yıldırım
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı

turgut Kazan
Basın Komisyonu üyesi, Avukat

Fikret İlkiz 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Danışmanı 



Ercan Akyol - Milliyet


